
Generalforsamling i Grundejerforeningen Engkrogen 
 

Deltagere: 
Jesper, E32 
Bo, E22 
Lena, E27 
Henrik, E15 
Line + Ulrik, E10 
Thomas, E34 
Henrik, E8 
Anne, M23 kasserer 
Helle, E23 
Kristian, M25 
Katrine, M27 
Valdemar, E4 
Kim, E14 
Hans-Erik, E28 
 
Ordstyrer: Jesper  
Referent: Lena 
 

Formandens/Bestyrelsens beretning 
Jesper fremlægger bestyrelsens beretning. Vedlagt som bilag 
 
Hovedpunkter:  

- Fjernvarme: Bliver ikke til noget i vores område, som det ser ud nu. Bl.a. fordi det ikke er 
rentabelt.  

- Ensartethedsprincippet der gælder for vores huse er forfattet i 1948. Bestyrelsen har sat 
gang i en proces, hvor principperne kan føres up to date. Det er en udfordrende opgave, og 
der er startet et udvalg, udover Lena fra bestyrelsen har kun Maria fra E36 meldt sig. 
Der spørger til, om arbejdet er igangsat på opfordring af kommunen? 
Jesper svarer: Både og. Kommunen har før sagt, at vi skal leve op til princippet, men er 
åbne for at opdatere principperne såfremt vi i grundejerforeningen kan blive enige. 
Punktet drøftes senere på mødet.  

- Nabohjælp-skilte er sat op. Stor tak til Michael E25 og René E27 for hjælp 
- Indkøb af trailer skete ligeledes i det forgangne år. Tak til Hans E3 for hjælp til indkøb af 

trailer. Der henstilles til, at man efterlader traileren overdækket og i rengjort stand, samt 
tippet, så der ikke samler sig vand.  
Valdemar spørger til omformerstik/adapter, der er blevet væk. Bestyrelsen sørger for at 
købe ny.  

- Hurtigere internet i sigte – Fibernet etableres af Gigabit, som forventes færdig i jan. 2021 
- Sociale arrangementer. Sommerfest blev aflyst i sidste øjeblik. Dels pga. dårligt vejr. Dels 

som en konsekvens af, at der kun var to personer i festudvalget. Der opfordres til, at man 



melder sig til de udvalg, som arrangerer de sociale arrangementer.  
 

Fremlæggelse og godkendelse af regnskab: 
Anne fremlægger regnskab. Der er 354 kr. i overskud i 2019.  
Regnskab godkendes. 
 

Valg til bestyrelsen: 
Nuværende bestyrelse genopstiller. Bestyrelsen genvælges og består af: Jesper, Bo, Caroline, Lena. 
Maria E36 indtræder også i bestyrelsen.  
Bestyrelsen konstituerer sig selv.  
 

Valg af revisor og kasserer:  
Ruth Mulvad E30 vil gerne genopstille. Ruth genvælges. 
Anne fortsætter som kasserer.  

 

Indkommet forslag: Forslag til istandsættelse af vendeplads 
Forslag om at købe bordebænkesæt + beplantning. Bordebænkesæt placeres på ”buskarealet” 
altså ikke på selve vendepladsen. Forslaget vedtages enstemmigt.  
Man skal overveje, om der skal sættes et skilt på bænken, så den ikke ved et uheld tages af 
storskrald (det er sket med en tidligere bænk på vejen) 
 
Der spørges til parkeringsregler på vendepladsen. Enighed i forsamlingen om, at det ikke er tilladt 
at parkere på vendepladsen. Der henstilles til, at dette overholdes. Dog har der tideligere været 
tale om, at enderækkehuse ved vendepladsen kan parkere her. Bestyrelsen undersøger dette 
nærmere. 
 

Fastsættelse af kontingent:  
Det vedtages at fastholde kontingentet på 250 kr.  
 

Eventuelt: 
Nedsættelse af udvalg 
 
Fastelavn:  
Karen E24 + Henrik E8 
 
Sommerfest: 
Valdemar, E4 
Kristian, M25 
Lena/René, E27 
Katrine, M27 
Jesper, E32 
 
Der gøres opmærksom på, at Pavilloner, som bruges til sommerfest står hos Henrik, E8 – og må 
gerne lånes. Men spørg i god tid – de skal lige findes frem.  



 
Loppemarked dagen efter sommerfest:  
Sommerfestudvalget tager sig af loppemarkedet.  
Thomas, E34 vil gerne hjælpe (og være med i sommerfestudvalget) 
Det foreslås at loppemarked bliver samme dag som sommerfest, så der afsluttes med fest. Det kan 
i så fald være sværere at få folk med til at rydde op dagen efter. Sommerfestudvalget beslutter, 
om loppemarkedet holdes før festen eller dagen efter.  
 
Julefest: 
Bo, E22 
Anne, M23 
Line E26 spørges, om hun vil være med igen. 
 

Status på udvalg om ensartethedsprincip 
Lena fortæller om tilgangen til opgaven fra udvalget (udvalget består af Maria, E36 samt Lena 
E27):  

- At starte med maling af døre og vinduer. Sekundært udvendigt træværk 
Tanken er at undersøge, om der kan være enighed om at godkende status quo. Altså lave 
et princip der rummer alle de nuværende farver på døre og vinduer, så ingen skal lave 
noget om.  

- At undersøge hvad er dækkende for ”ensartethedsprincip”. Tanken bag dette er, at hvis 
man ikke kender grænsen for, hvad der er dækket ind under ensartethedsprincippet, kan 
man som husejer heller ikke vide, hvornår man laver en ændring, der overskrider grænsen. 
Er det eksempelvis en afvigelse fra ensartethedsprincippet at udskifte de gamle 
staldvinduer i gangen med nye veluxvinduer? Er det en overskridelse af have eller ikke at 
have klinker på trappen op til hoveddøren?  

 
Kommentarer fra forsamlingen:  

- At arbejde med ensartethedsprincippet kan være at åbne ”pandoras æske” 
- Deklarationen er tinglyst på alle vores grunde. Kommunen er villige til at godkende 

principper, hvis vi ellers kan blive enige om dem i foreningen.  
- Efterlyser kommunen at der bringes orden i forholdene? 

Bestyrelsen svarer: Kommunen har før sagt, at vi skal leve op til princippet. At have en 
masse forhold, der ikke lever op til ensartethedsprincippet og i princippet måske kan 
påtales af kommunen, kan skabe grobund for splid i foreningen. Her ønsker vi fra 
bestyrelsens side at være på forkant og arbejde for at bringe forholdene i orden, lidt ad 
gangen. Derfor startes med døre og vinduer, som er nævnt direkte i deklarationen.  

- Kristian spørger om det er muligt og vil være en fordel at ophæve ensartethedsprincippet? 
Valdemar svarer at i det tilfælde vil alm. Byggelov gælde, og det vil umiddelbart være mere 
strikse regler end de nuværende. Dette kan evt. undersøges nærmere.  

- Der oplyses om, at der allerede i 1954 var der klagesager om terrasser. 
 

- Thomas fra E34 vil gerne være med i udvalget.  
 



Orientering om skybrudssikring: 
Bo orienterer.  
Opmærksomhedspunkt er særligt stor arbejdsplads på Gladsaxevej ved siden af Saxen.  
Arbejdet starter i år 2022.  
 

Nabohjælp: 
Der er sat naboskilte op. Jesper gør opmærksom på Nabohjælp-app’en.  
Der er kommet tilbud om at få oplægsholder ud, der kan fortælle om forebyggelse af indbrud. 
Dette er der interesse for.  
 

Lygtepæl – ”Pas på mig skilt” 
Kommunen har bemærket skiltet i forbindelse med nabohjælpsskiltene – det er ikke korrekt opsat.  
Kunne det være muligt at sætte skiltet op et andet sted i starten af Engkrogen? 
 
I relation til spørgsmålet: Kan man arbejde på at Engkrogen bliver en stillevej, så det ikke er 40 km 
zone? Bestyrelsen undersøger sagen nærmere.  
 

Snerydning 
Anne M 23, fortæller at muligvis tager en anden grundejerforening fra Lauggårdsvej kontakt til os 
ang. samarbejde om snerydning. Dette afventes. 
 

Oplæsning: Parkering på vejen 
Maria i E36 har sendt et brev, hvori hun appellerer til, at man bruger sin indkørsel, hvis man har 
en. Og i øvrigt tænker sig om når man parkerer langs vejen. Der skal være plads til at eksempelvis 
udrykningskøretøjer kan komme forbi.  
 
Kommentarer: 

- Synspunkt: Biler i svinget nedsætter hastigheden på vejen.  
- Synspunkt: Parkerede biler på vejen er ikke et plus i forhold til børn på vejen – det er svært 

for i forvejen nye traffikanter at få overblik. Parkerede biler er heller ikke et plus i forhold 
til boldspil på vendepladsen. 

- Synspunkt: Lastbiler og skraldebiler kan godt komme igennem 
- Synspunkt: Det kan sommetider være svært at komme forbi 
- Parkering på fortovet med to hjul er tilladt i Gladsaxe Kommune.  

 
Der appelleres til, at man bruger sin indkørsel, hvis man har en, parkerer på fortovet på 
asfaltstriben (fliserne kan knække hvis man parkerer på disse). Desuden opfordres til, at man 
sørger for at klippe sin hæk ud mod fortovet, så man stadig kan komme forbi med en barnevogn.  
 
Efter mødet:  
Henrik E8 – muligt at dele skraldespande.  


